Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2017. december, XXIII. évfolyam, 12. szám

Szeretetteljes békés karácsonyi ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag
boldog új esztendőt kíván,
Vértesszőlős Község Képviselő-Testülete
és Polgármesteri Hivatala!

Közmeghallgatás
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta
éves közmeghallgatását a Közösségi
Házban.
Összefoglalásra került az önkormányzat
jelenlegi pénzügyi helyzete, valamint a fejlesztésre fordítható megtakarítások összege. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet
birtokában megépül az új óvoda és bölcsöde, melynek kivitelezése a terveknek
megfelelően halad, átadása 2018 júniusjúliusban várható.
Megvalósult az új műfüves pálya az Óvoda-iskola közös udvarán, mely téli fedéssel
(várhatóan a következő évben) az iskola sok éves tornatermi gondjait rendezi.
A VSE-vel együttműködve teljeskörű felújíSorszám

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

táson és bővítésen esik át a sportcsarnok,
e beruházás is folyamatban van, várhatóan
még a téli időszakban elkészül a bővítési,
tavaszi időszakban az alsó felújítási rész.
Pályázati forrásból felújításra került a Homok utca aszfaltburkolata, illetve pályázatot nyújtottunk be a teljes Szabadságtelepi
rész burkolatfelújítására.
A közmeghallgatást megelőzőn tartott
testületi ülésen a képviselő testület megszavazta a 2018-2019 évek megvalósítandó
fejlesztésit, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság által összeállított beruházási
javaslatok alapján. Az alábbi táblázat tartalmazza a javaslatokat, melyből képviselő
testület által legfontosabbnak tartott (prioritási pontszám) 11 fejlesztés kerül megvalósításra:

Beruházási javaslat

Önerő

Pályázati
összeg

Költségvetés
bruttó

Prioritás

1

Szabadságtelep útfelújítás 2018

4 000 000

10 000 000

14 000 000

36

2

Műfüves Sportpálya fedés-kommunális traktor-csarnok felújítás

25 000 000

38 000 000

63 000 000

36

12 000 000

41

11 000 000

16 000 000

55

3

Jókai utca vízelvezetés

12 000 000

4

Domb utca útfelújítás 2019

5 000 000

5

Kamerarendszer

6 000 000

6 000 000

55

6

Fásítás

1 000 000

1 000 000

62

7

Sportcsarnok LED világítás

3 300 000

8

Általér híd felújítás

1 000 000

4 000 000

3 300 000

62

5 000 000

63

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy elkészült Vértesszőlős község Településképi
Arculati Kézikönyvének tervezete.
A tervezet megtekinthető a www.vertesszolos.hu/önkormányzat/TAK és rendelet oldalon és a Polgármesteri Hivatalban.
A tervezettel kapcsolatban a képviselő-testület 2017. december 7-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel lakossági
fórumot tart a Közösségi Házban (2837
Vértesszőlős, Templom u. 75.)
Észrevételeket az önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek tehetnek a lakossági fórumon szóban, illetve
a lakossági fórumtól számított 8 napon
belül, papír alapon vagy elektronikusan.
(Papír alapon a Polgármesteri Hivatalba eljuttatva: 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.,

elektronikusan: foepitesz@vertesszolos.hu
e-mail címen.)
Partnerek: a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási
hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek; a község közigazgatási területén székhellyel rendelkező
civil szervezetek; azon építészeti, mérnöki,
környezetvédelmi szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye
Vértesszőlősön található és tevékenységük
a község településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal ös�szefüggésbe hozható; a községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek; a községben székhellyel rendelkező vallási közösségek.
Nagy Csaba
polgármester

Meghívó
Szeretettel várjuk községünk lakóit a falukarácsonyra
2017. december 16-án, szombaton 16 órától!

9

Közösségi ház udvar

5 000 000

5 000 000

67

11

Régi óvoda felújítás

20 000 000

20 000 000

69

12

Valusek LED világítás

12 000 000

12 000 000

73

16.10: Az iskolás néptáncos gyerekek műsora
17 óra: „DECEMBERI CSILLAGOK” – zenés interaktív műsor gyermekeknek

13

Jókai utca járda

6 000 000

6 000 000

75

14

Parkosítás-humuszolás

2 000 000

2 000 000

82

15

Pinceklub

1 000 000

5 000 000

82

16

Járdaépítés

15 000 000

15 000 000

88

4 000 000

Karácsonyi vásár az iskola udvarán és termeiben

18 óra: „KARÁCSONYI ÁLOM”
– Kautzky Armand Jászai Mari díjas színművész
és Udvarhelyi Boglárka énekművész előadása

17

Árpád utcai járda felújítás

2 000 000

2 000 000

96

18

MÁV árok, vízelveztés

5 000 000

5 000 000

103

Sült kolbász, virsli, tea, forralt bor, sült gesztenye, káposztás lángos!
Szeretettel várjunk mindenkit idén is!

19

Ady ingatlanok 3db vétele

30 000 000

30 000 000

104

20

Kerékpártároló MÁV

1 000 000

1 000 000

110

21

MÁV épület megszerzés, felújítás

20 000 000

20 000 000

112

22

Baji elkerülőút

140 000 000

140 000 000

139

Vértesszőlős Önkormányzata

Nagy Csaba
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület szeptember 14-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évéről szóló beszámolót, egyben
megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját.
• Elfogadta a Vértesszőlősi Általános Iskola 2016/2017. tanévéről szóló beszámolót, egyben
megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját.
• A 2017/2018. tanévben a Vértesszőlősi Általános Iskola tanulóinak logopédiai fejlesztésére
– az állam által biztosított ellátáson túl – 517 200 forint forrást biztosít az önkormányzat
költségvetésének terhére.
• Jóváhagyta az önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi belső ellenőrzési programját.
• Módosította a 2017. évi munkatervét: a november 9-ei képviselő-testületi ülést követően a
lakosság részére közmeghallgatás tartásáról döntött.
• Elutasított egy lakossági kérelmet, mely a Baromállási dűlőben lévő egyik út felújítására irányult.
• Az Árpád utcai járda felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről úgy döntött, hogy a fejlesztési
javaslatok között tárgyalja meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, ezt követően pedig
a képviselő-testület.
• Az előző évekhez hasonlóan úgy döntött, hogy az Önkormányzat csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójához is.
• Támogatta a VSE kérelmét, így a sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
– 2 db labdarúgó cserepad vásárlása céljából – benyújtott pályázathoz biztosítja a pályázati
kiírásban meghatározott 30 százalékos önrész összegét, 457 200 forintot. Egyben hozzájárult,
hogy a VSE fenti beruházást az Önkormányzat tulajdonában álló Sporttelepen valósítsa meg.
• A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével kapcsolatos korábbi
határozatát módosította, a fenti dokumentumok elkészítéseinek költségkeretét 500 000 forinttal
kiegészítette.
• Zárt ülés keretében a termőföldek adás-vételének szabályait tartalmazó jogszabályok alapján
9 db kifogás ügyében hozott döntést.

A képviselő-testület október 4-ei rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Úgy döntött, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett ESZI működési
és fenntartási hiányának finanszírozásához – Vértesszőlős település 2017. II. félévének ellátásához
kapcsolódva – 4 millió forinttal hozzájárul.
• Egyeztetést kezdeményez Gyermely, Tarján és Környe települések önkormányzataival, a Tatabányai
Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett ESZI által ellátott feladatok ellátásával kapcsolatban.

A képviselő-testület október 12-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
• Visszavonta az október 4-ei ülésen hozott, az ESZI működési és fenntartási hiányának
finanszírozására vonatkozó határozatát.
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• Módosította a képviselő-testület és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletét. A módosítás értelmében a jövőben a képviselők csak „igen” és „nem”
szavazattal szavazhatnak, a korábbi „tartózkodás” tartalmú szavazat kizárólag a képviselő
személyes érintettsége esetén lehetséges. További módosítás, hogy a jövőben bármely ügyben
kezdeményezhető név szerinti szavazás, míg korábban csak a rendeletben meghatározott
tárgykörök esetén volt lehetséges.
• A vértesszőlősi 060/2 hrsz-ú ingatlan adásvételére irányuló szándéknyilatkozat alapján úgy
döntött, hogy a meghatározott feltételek mellett az Önkormányzat nem él elővásárlási jogával.
• Módosította a szeptember 14-ei ülésén hozott határozatát, és a VSE kérésére a pályázathoz
benyújtandó önrész összegét 548 640 forintra növelte.

A képviselő-testület november 9-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
• Elfogadta a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját, egyben megköszönte a Tűzoltóparancsnokság munkáját.
• Meghatározta a gyermekétkeztetés 2017. december 1-jétől érvényes térítési díjait.
• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 2018. január 1-jétől 2019.
december 31-éig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést kötött a Vikom Kft-vel. Egyben
meghatározta a 2018. évben alkalmazható díj mértékét, mely maradt 4500 Ft/m3 + Áfa. (Azok az
ingatlanok érintettek e közszolgáltatással, melyek nincsenek rákötve a szennyvízcsatorna-hálózatra.)
• Az ASP-rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos egyes feladatok ellátására vállalkozási
szerződést köt az E-Szoftverfejlesztő Kft-vel. (Az ASP rendszerhez való csatlakozás az ön
kormányzatoknak a törvény erejénél fogva kötelezettsége; 2017. január 1-jétől a gazdálkodási és
adórendszerrel csatlakoztunk, 2018. január 1-jével az iratkezeléssel, ingatlan-vagyon kataszterrel,
ipar- és kereskedelemmel, hagyatéki eljárással kapcsolatban fogunk csatlakozni. A változás
következtében nem használhatjuk a korábbi rendszereinket, sajnos az eddigi tapasztalataink
alapján az ASP-rendszerek bonyolultabbak, időigényesebbek, még nem kiforrottak. A döntéssel
kapcsolatos vállalkozási díj kifizetése 100 %-ban pályázati forrásból kerül kiegyenlítésre.)
• Jóváhagyta az önkormányzat intézményeinek energia-megtakarítási tervét, mely 5 évre szól.
• Eldöntötte a jelenlegi önkormányzati ciklus hátralévő idejében (2018-2019. ősz) megvalósítandó
fejlesztéseket. (A javasolt fejlesztések az újság mostani számában külön kerülnek ismertetésre.)
• Lakossági kérelemre döntött a Kánya utca pontos geodéziai kitűzéséről, mivel lehetséges, hogy
az önkormányzati tulajdonban lévő út és az érintett ingatlanok használata nem a jogi helyzetnek
megfelelő.
• A Baromállási dűlőben és Szőlőhegyen lévő ingatlanok házszámozásának előkészületi munkáihoz
ortofotó megrendeléséről döntött.
• Döntött a nyugdíjasok részére biztosított karácsonyi csomagok keretösszegéről (2500 Ft/fő,
348 fő, összesen 870 000 forint).
• Visszavonta a Templom utca páros oldalának felső szakaszán építendő forgalomlassító elem
(fekvőrendőr) kihelyezéséről rendelkező határozatát. Korábban lakossági kérelem alapján döntött
a fekvőrendőr kiépítéséről, majd a munkálatok megkezdésekor tapasztalt nagyobb létszámú
lakosság tiltakozását figyelembe véve újból megvizsgálta a kérdést, és a korábbi határozatának
visszavonásáról döntöttek a képviselők.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Óvodai hírek
Novemberben, Márton napján,
liba gágog, ég a kályhán,
aki libát nem eszik,
egész évben éhezik.
Mozgalmas időszak áll mögöttünk. Október végén a Léghajó bábszínház A gyáva kisnyúl című előadását néztük meg a
Közösségi Házban. A bátrabbak még a
színpadra is felmehettek és szerepeltek a
mesehősökkel együtt. Hangulatos közös
énekléssel, tánccal fejeződött be az előadás.

Az idei tanévben is folytatjuk a tehetséggondozó Samu-műhely foglalkozásait. Az
első alkalommal hagyományosan kukoricamorzsolás, csuhézás, alkalmi dalok és
játékok szerepeltek a programban játékkészítéssel. A vidám hangulatú délután egyik
legnépszerűbb tevékenységének idén a
„kukoricán térdelés” bizonyult. A gyerekek
jókat nevettek azon, hogy régen ez volt a
gyereknevelés egyik eszköze.
A lámpás felvonulás napján (nov. 10.) délelőtt a dadus nénik segítségével lúdgégét
készítettek a gyerekek. Ezzel a sütemén�nyel vártuk délután az iskolásokat és a szülőket, gyermekeikkel. Az iskolások kis liba
formájú süteménnyel kedveskedtek óvodásainknak. Énekhanggal telt meg a falu,
amíg átértünk az iskola udvarához, ahol az
első osztályosok kedves kis műsorát néztük meg és az alkalomhoz illően libazsíros
kenyér evéssel fejeződött be ez a hangulatos délután.

Következő programunk a hagyományos
tűzgyújtás volt a Vértes László parkban.
Előzetesen megbeszéltük a gyerekekkel a
biztonságos tűzgyújtás szabályait és a menetét. Beszélgettünk arról is, hogy mit jelent a tűz fénye és melege az emberek számára. Vidáman játszottunk és énekeltünk
a tűz körül, amíg minden kisgyermeknek a
parázson megsült az alufóliába csomagolt
almája.
Bahurek Judit
óvodapedagógus

Nagy sürgés-forgással kezdődött a november. Minden csoportban szorgos kis kezek
készítették a lámpáikat a Márton-napi felvonulásra. A gyerekek megismerkedtek
Márton püspök történetével, mondókákat,
verseket, énekeket tanultak.
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Bölcsődei hírek

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

„A korai nevelés a legfontosabb.
Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében,
hogy jó felé orientálódjék.”
(Brunszvik Teréz)

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

Az EFOP 3.1.1 – 14-2015-00001 számú Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt
projekt keretében szakmai workshopot szerveztünk Vértesszőlősön, a Közösségi Házban.
A meghívottak a Tatabányai, Tatai és Oroszlányi Járáshoz tartozó települések vezetői,
valamint a napközbeni ellátásban érintett szakemberek voltak.
A rendezvényt Bogár István képviselő úr nyitotta meg, aki elmondta, hogy egy település megmaradását, fejlődését gyermekbarát intézményei alapozzák meg. Ahol ezek hiányoznak, ott
hiányzik a fejlődés motorjának egyik legfontosabb eleme, amely hatással van a település mindennapjaira, esetleg fennmaradására is. Minden szülő gyermeke számára a legjobb feltételeket, gyermekbarát körülményeket és hozzá felkészült szakembereket szeretne. Községünk
igyekezett és igyekszik most is lehetőségéhez mérten segítséget nyújtani az itt élő fiataloknak.
Megyénkben először nálunk jött létre az önkormányzat fenntartásában ilyen jellegű bölcsődei
ellátás, az óvodai nevelés mellett. Az elmúlt 10 év messzemenően igazolta a bölcsőde létjogosultságát. Ezt követően virággal köszöntötte a bölcsőde jelenlegi és volt dolgozóit és megköszönte az önkormányzat nevében az elmúlt 10 évben végzett színvonalas munkát.
Palkovics Józsefné területi koordinátor tájékoztatást adott a kisgyermekkori nevelés támogatása című projektről. Bemutatta a változásokat és a lehetőségeket az ellátórendszer átalakulása során. Ismertette a bölcsődés korú gyermekek jelenlegi napközbeni ellátását a Járás
településein, valamint a 2007. évi törvényi változásokat.
Ezt követően Klinger Magdolna tartott játékoztatót a családi bölcsődékről. A helyi bölcsőde
fejlődését az elmúlt 10 év tükrében Törökné Pátrovics Erika intézményvezető ismertette. A konferenciát konzultáció és szakmai beszélgetés zárta. A helyi bölcsőde dolgozói által készített
ajándékkal kedveskedtünk minden hozzánk látogató vendégünknek.
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógus
munkájának segítése, pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, pedagógiai asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• erkölcsi bizonyítvány
• pedagógus asszisztensi képesítés
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde címére
történő megküldésével (2837 Vértesszőlős, Múzeum utca 43.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 21.

Szlovák szavalóverseny Tardoson
A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák
Önkormányzat és a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
idén is megrendezésre került a szlovák
szavalóverseny november 15-én.
A megyénkben szlovák nyelvet oktató általános iskolák tanulói idén is szép számmal
jelentkeztek a megmérettetésre, melyet
12. alkalommal szerveztek meg. Iskolánk
tanulói is képviseltették magukat. A 2. osztályból Nagy Lilla, Horváth Izabella, Kiss
Tamara, Komlósy Levente, Gazder Adrián,
a 3. osztályból Kuthy Márta, Kistóth Milán,
Bujdos Péter valamint a 4. osztályból Sza-
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bó Fanni és Wéber Panka. Felkészítőjük:
Krajczárné Száraz Erzsébet. Amíg a zsűri
értékelt, a gyerekek kézműves foglalkozáson vettek részt, üdítőt, szendvicset fogyaszthattak. Köszönet az utaztatásban
segítő szülőknek: Kistóth László, Szántóy
Rita, Pap Ferenc, Horváth Róbert, Barassó
Zita, Udvardiné Domonkos Katalin, Saltzer
Kíra. Minden tanulónk színvonalasan, felkészülten szerepelt. Ketten helyezést értek
el korosztályukban: Komlósy Levente 2.
valamint Wéber Panka 3. lett. Gratulálunk
nekik!
Kutenics Szilvia
kísérő tanár
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Márton nap az óvodában és az iskolában

A Retro hét

November 10-én, pénteken ünnepelte a két intézmény a hagyományos Márton napot.
Az iskolások a Közösségi Ház elől
indultak fél 5-kor énekszóval, lámpásaikkal az ovihoz, ahol a kicsik finom
süteménnyel várták őket. Az elsős
szülők kis linzer-libákat sütöttek ez
alkalomra, amikkel megajándékozták az ovisokat. A program a felvonulás után az iskolában folytatódott.
Itt Paxy Éva igazgató köszöntötte a
megjelenteket, majd az elsősök egy jelenetet adtak elő Márton püspök életéről, s
felelevenítették az ehhez a jeles naphoz kötődő népszokásokat. „Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik” – szól
az egyik bölcselet. Ha libát nem is, de libazsíros kenyeret kaptak a résztvevők, melyet az iskola Szülői Munkaközössége kínált egy-egy pohár meleg tea kíséretében.
Az igazgatónő megszegte a friss, meleg

kenyeret, melynek morzsáit a hagyomány
szerint szét kell osztani egymás között, a
kapottakat meg kell őrizni karácsonyig, s a
fa alá tenni, a szeretetet jelképezve. A műsor végén az igazgatónő megköszönte az
elsősök első nyilvános iskolai szereplését,
valamint felkészítőik: Iványi Beáta és Szabó
Mária tanító nénik, valamint Komlósy Mariann pedagógiai asszisztens munkáját.

November 5–10-ig első alkalommal rendeztük meg a Közösségi Házban a „Csak Retro”
fantázianevű kiállítást. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassuk a 60-as 70-es 80-as
évek általános használati eszközeit, egy kis nosztalgiázás céljából. Több mint 200 tárgyat
hoztak be a vértesszőlősi lakosok, a látogatók nagy örömére. A rendezvényt, szombaton
egy fergeteges retro buli zárta, ahol a zenét DJ. Borisz követte el. A sikerre való tekintettel
a következő esztendőben is tervezzük a retro hét megrendezését.

Szabó Mária

Adventi Sütiház december 12–13.

Már ötödik éve várjuk a gyerekeket december, ezúttal december 12-13-án a Faluházba
Adventi Sütiházunkba. Minden évben hagyományos szlovák és mai receptek is szerepelnek kínálatunkban – igyekszünk mind az óvodás mind az iskolás gyerekeknek a kedvében
járni. Kedvenc süteményeink mellett idén is lesz szőlősi hrapla. Várjuk önkéntes anyukák,
nagymamák jelentkezését sütőmesternek. Jelentkezni a +36 30 578 5116-os telefonszámon, vagy a Kultúr Könyvtár Tájház Facebook oldalon.
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Őszirózsa Nyugdíjasklub
Eljött az év utolsó hónapja. Gyorsan eltelt
az év, de reméljük a programok, az együtt
töltött idő nem múlt el nyomtalanul.
Az év elején Buschné Klárika megköszönve az együtt töltött szép éveket, lemondott
klubvezetői tisztségéről. Továbbra is marad velünk és segíti a vezetőség munkáját.
A jó hangulatú zenés, táncos este megkoronázta a 15 éves jubileumot.
Áprilisban az „Életet az éveknek” Egyesület szervezésében amatőr művészeti
fesztivál keretében bemutatkozhattak a
nyugdíjas klubok amatőr művészei. Csapatunkat Kutenincs Miklósné Marika néni
szavalattal és Sóki Józsefné Terike énekkel képviselte nagy sikerrel. A hóvihar és a
hideg ugyan nem volt bekalkulálva így az
április megtréfált minket, de a kis csapat jól
érezte magát Balatonfüreden a Hotel Annabellában.
Májusban ellátogattunk a Jeli arborétumba a csodálatos rododendron nyílás
idejére. Délután pedig a Sárvári Thermálfürdőben fürödtünk. Szintén májusban
sportoltunk a Tardosi Malom völgyben az
„Életet az éveknek” Egyesület nagyszerű,
jó hangulatú rendezvényén.
Júniusban zenés, vacsorás esten köszöntöttük az Édesanyákat és Édesapákat. Júliusban fürödtünk a szlovákiai
Bellegszencsén, ahol a sós gyógyvíz és
a szép fürdő gyógyító hatását élvezhettük.Augusztus 20-án a főzőcsapatunk
aratógulyást készített és várta kóstolásra a klubtagjait. A Mesterkezek Kiállításon nagy örömünkre vendégül láthattuk
az Életet az éveknek megyei egyesület
klubjainak kézműveseit. Köszönjük, hogy
megtiszteltek minket. Szeptemberben
segítettünk a szüreti rendezvény lebonyolításában. Sajnos az idő nem kedvezett a felvonulásnak, de majd jövőre ... és
mi akkor is ott leszünk.
Október 1. Idősek Napja. Nagyon szép
este volt. Az önkormányzat, a Közösségi
12

Ház segítségével köszönthettük a község
legidősebb polgárát, Ocskai Rudolfné Anna
nénit. Megnéztük a vele készült riportfilmet
is. Köszöntöttük az arany lakodalmukat
ünneplő párokat is. Bajczik Lajos–Bajczik
Lajosné, Ékesi Tibor–Ékesi Tiborné, Tobik
Ferenc–Tobik Ferencné, Zách János–Zách
Jánosné, Zigó Károly–Zigó Károlyné. Sok
szeretettel gratuláltunk a 8o. évüket betöltött klubtagjainknak. Hartmann Jánosné,
Jenei Gézáné, Mészárics Józsefné, Egri
Benjámin. Minden kedves ünnepeltnek
még sok boldog évet kívánunk.
Októberben színházban is jártunk. Szintén ebben a hónapban meghívást kaptunk
testvérközségünk Udvard nyugdíjas klubjától egy jó hangulatú sportvetélkedőre.
Megköszönve a kedves fogadtatást megfogadtuk, hogy ez a szép kapcsolat továbbra is megmarad. Ellátogattunk a szépen
felújított Majki Apátságba és a Bányászati
múzeumba.
Decemberben egy évzáró est keretében
ünnepeljük meg advent és a karácsonyi
ünnepvárást. Kedves kis műsorral, vacsorával és zenével várjuk klubtagjainkat és leendő klubtagjainkat. Az Idősek napján már
bemutatkozott a klub frissen alakult énekkara, most újra halljuk őket és még másokat is kedves karácsonyi dallamokkal.
Jó hír szintén erre a szép ünnepi készülődésre, hogy Jótékonysági kötőklubunk
szorgos kezű tagjai csodálatos kis amigurumi figurákkal készülnek a Falukarácsonyra. Eladásukból származó bevételt az óvo-

A képek csak illusztrációk, forrás: https://www.facebook.com/
pg/horgoltbaba/about/?ref=page_internal

dásoknak ajánlják fel. Kérem
Önöket, tiszteljék meg a klub
tagjainak standját és lepjék
meg a gyerekeket ezekkel a
csupa szeretetből készült kis
figurákkal. Hiszen a szeretet
megy is majd tovább az új
óvodába. Köszönjük előre is.
Az évet lezárva szeretnék mindenkinek
köszönetet mondani, aki segítette munkánkat, rendezvényeinket. Polgármester úrnak,
alpolgármester asszonynak, önkormányzatunk képviselőinek, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, Német Ferencnek,
civil szervezeteknek, iskolának, óvodának,
Idősek Klubjának, Jenei Cukrászdának és

azoknak a magánszemélyeknek, akik önzetlenül támogatták Klubunk működését.
Várunk szeretettel tagjaink közé mindenkit, aki szeretne egy nagyon jó kis közösségbe tartozni.
Szeretnénk kívánni minden kedves vértesszőlősinek boldog békés karácsonyt.
Kívánjuk a szeretetet, a melegséget,
ajándékokat a fa alá. Szülői és nagyszülői szeretetet, egymáshoz tartozást.
A karácsony elhozza és remélem itt is
tartja egész évben.
Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetősége nevében
Bartal Vilmosné

Idén Ön fogadna betlehemeseket karácsonyra?
Most itt a lehetőség!
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc
Egyesület az idei évben immár harmadik
alkalommal szervezi meg hagyományőrző betlehemes játékát 2017. december
22-én pénteken.
Keressük azokat a családokat, akik
szűk utcaközösségüket maguk köré

gyűjtve szívesen fogadnák a betlehemezőket saját portájuk udvarán,
teraszán stb. Jelentkezni lehet a Közösségi ház elérhetőségein. E-mail:
muvelodesi.haz@vertesszolos.hu
•
telefonszám: 06-30/578-5116, a ház
facebook oldalán, vagy személyesen
nyitva tartási időben. A jelentkezők közül választjuk ki a helyszíneket annak
alapján, hogy hol tudjuk több lakótársunkat elérni. Ugyanis
szeretnénk minél több
ember részére megteremteni műsorunkkal
a karácsonyi hangulatot. Kb. 4-5 helyet tudunk meglátogatni a
faluban való elhelyezkedésük
függvényében. A részleteket a
jelentkezőkkel bővebben egyeztetjük!
Aszúszemek
Néptánc Egyesület
Betlehemes csapata
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Operett délelőtt Alsógallán

A tatabányai és kistérségi segítő szolgálatok klubtagjai operett délelőttön találkozhattak Alsógallán.
Boldizsár Tamás már évek óta szórakoztatja előadásaival a tatabányai idősek otthona lakóit és több alkalommal vállalt városi
fellépéseket is. Jelenleg a Pesti Broadway
Stúdió hallgatója és a Budapesti Operettszínház színész növendéke. Nemrégiben
egy magazin is felfigyelt Tamás tehetségére; a vele készített interjút elolvashatják
az alábbi linken: http://www.coolman.hu/
oromet-adni-az-embereknek-interju-boldizsar-tamassal Az interjú készítőjének
nagyon szimpatikus volt Tamás megnyil-

vánulása, mikor is azt mondta: „szeretetet
és értéket szeretnék adni az embereknek,
nem pedig sztár szeretnék lenni”. Klubtagjainknak első alkalommal volt lehetőségük
meghallgatni Mészáros Marietta és Boldizsár Tamás közös előadását. A két fiatal
tehetség repertoárjában sok ismert operett
(Csárdás királynő, Marica grófnő, Hajmási
Péter – Hajmási Pál, Ringó vállú csengeri
violám, stb.) szerepelt, amelyeket a közönség önfeledten és vidáman énekelt velük.
A színvonalas műsort követően többen köszönetüket fejezték ki a fiataloknak, hogy
visszaidézték néhány percre a felhőtlen
éveket.
Idősek Klubja dolgozói

Costa Ricában jártunk
A Samu Team csapat tagjai által felépített, programozott robot 2017. június
3-án 21 robotot utasított maga mögé a
Tatabányán megrendezésre került nemzeti fordulón.
Így a csapat részt vehetett a San Joséban
megrendezésre került WRO (Word Robot
Olympiad) nemzetközi döntőjén 2017. november 8-17-ig, ahol iskolánkat, településünket, Magyarországot képviselték. (Immár második alkalommal) A Junior High
School (JHS) korosztályban versenyeztek
14

a gyerekek a világ minden országából érkezett csapatokkal (86). Kis csapatunk az
előkelő középmezőnyben 54. helyen végzett. Köszönet illeti mindazokat, akik támogatták, segítették a csapatot abban, hogy
a gyerekek a kreativitásukat és a tudásukat
felhasználva egy ilyen komoly „játékban”
olimpiai szintig eljuthassanak és részt vehessenek a döntőn. Köszönöm a csapatnak: Fábik Sarolta, Skrován Lilla és Andai
Rolandnak a munkáját, szorgalmát, és kitartását. Büszkék lehetünk rájuk.
Skrován József
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Hittel és Szeretettel
(Jótékonysági koncert a felépítendő Református Templomért)
Mészáros János Elek járt Vértesszőlősön, hogy előadásával segítse református gyülekezetünket egy álom megvalósításában. Községünkben templomot
szeretnénk építeni…hittel, szeretettel,
makacs akarattal, s persze segítséggel,
mely Isten és az ember összefogásának
egy újabb csodás példája lehetne.
A lázas előkészületek közepette, a reformáció 500. évfordulóját is megünnepelte
közösségünk. Felavattuk a méltó emléket
állító márványtáblát, amely imaházunk
falát díszíti most, de reménység szerint a
közeljövőben templomunk egyik ékessége lesz. S amíg végeztük temérdek teendőnket, egyre csak közeledett a koncert
napja. Nagyon igyekeztünk minden szempontból, hiszen tudtuk, hogy ezen az estén
nagyon sok múlik majd, meg hát szerettük
volna azt is, hogy a művész úr egy olyan
közegbe érkezzen, amely ildomos az ő
hírnevéhez és lelkületéhez. Ezért esett a
választásunk a Közösségi Házra. Ezúton
köszönjük a lehetőséget a ház vezetőjének
és az önkormányzatnak, hogy eme nemes
cél érdekében díjmentesen biztosították
számunkra a helyet és a felszereléseket.
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Isten szeretetére mutatott rá. Mondom ezt
azért is, mert közel 140 ember volt kíváncsi Mészáros János Elek énekművészre,
aki egy percig sem engedte elfeledtetni velünk, hogy mivégre teremtett bennünket a
Jóisten, s hogy miért jó itt magyar honban
magyar embernek lenni. Olyan valóságos
meggyőződéssel mondott ki minden szót
és mondatot, énekelt el minden dalt, hogy
tényleg erőt, s reményt adott az ott ülő embereknek - köztük nekem is - az elkövetkező napok kihívásaival szemben. S reményt
adott, hogy emberöltőnyi létünk végeztével
vár majd ránk a végtelen isteni szeretet.
Hatalmas szív és hit kell ahhoz, hogy ezt
a látásmódot, és eszmét ilyen átütő erővel
tegye közönsége elé fellépésről fellépésre.
Azt gondolom, hogy egy teljes mértékben hiteles ember beszélt és énekelt egy
nem könnyű témáról, úgy, hogy közben

GYERE, KARATÉZZ VELÜNK!
Hogy mi a KARATE?
Továbbá köszönjük Skrován József tanár
úrnak, hogy rendelkezésünkre állt a hangosítás és egyéb technikai segítség tekintetében. Illetve köszönjük a gyermekek
(Skrován Lilla, Vaczula Hanna) népviseletbe
(szlovák, magyar) öltözött részvételét a világháborús hősök névsorainak felolvasásában.
November 4-én több apropója is volt Mészáros Úr
előadásának. A Halottak
napja, és a Mindenszentek
árnyékában emlékezhettünk az I-II. Világháború
elesett katonáira és 1956ra is, amelyben természetesen az ének kapta a
főszerepet, ám az általa
előadott versek is mindenki szívébe martak. Sokan
megkönnyezték szavait és
csodás hangját, amellyel
minden kétséget kizáróan

Egy sport, amely
megtanít önmagad és mások
tiszteletére, elfogadásra, alázatra,
becsületes munkára és
tisztességre. Ezen felül
művészet, egy életfilozófia.
A gyerekekkel játékos formában edzünk, ahol a
gyermek jól érzi magát,
megszereti a mozgást és a
sportot, valamint ezek mellett
fejlődik a figyelme, a koncentrációképessége, mozgáskoordinációja. Nem utolsó
szempont, hogy mindeközben edződik a
teste és a lelke.

nem felejtette el ittléte valódi okát sem.
Segíteni jött…mint ember, mint előadóművész, mint református, mint magyar. Kértük,
hogy jöjjön, s ő egy percig sem habozott.
Másfél órán keresztül hallgathattuk a benne
lakozó mérhetetlen istenszeretetet. Szeretném, ha a templomunk is ilyen mélyről jövő
szeretettel és hittel épülne fel, hogy mindenki, aki arra jár majd és betér hozzánk,
az megnyugvásra találjon Isten házában.
Kicsiny szeretetvendégséggel igyekeztünk megköszönni a művészúrnak, s mindazoknak a segítséget, akik eljöttek és támogatták gyülekezetünket. A jótékonysági
koncertből 255 500 forint adomány gyűlt
össze, amelyet nagyon büszkén helyeztünk el a „felépítendő templomi alapba”.
Hála ezért az Istennek, és hála az embereknek is.
Bujdosné Pap Éva

A Vértesszőlősi Sportegyesület
Mazsorett Szakosztálya
vár minden kedves jelentkezőt,
aki kedvet érez egy
kis tánchoz, mozgáshoz
és szeretne egy jó
közösséghez tartozni.
További információ: Pappné Bedei Sarolta
Tel.: 30/411-57-99-es telefonszámon
vagy a bedei.sarolta@gmail.com e-mail címen.
Szeretettel várunk mindenkit!

Korhatártól függetlenül csatlakozz
hozzánk minden hétfőn és szerdán
17.30 órától 19.00 óráig a Vértesszőlősi Sportcsarnokban. Edző: Molnár
István 2dan
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Tisztelt Érdeklődők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy október 31-én megjelentek
a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség LEADER
pályázati felhívásai a gazdaságfejlesztési témakörben
Jelenleg ez a két pályázati felhívás érhető el:

• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a natúrparkok ölelésében
Támogatható tevékenységek:
1.) Turisztikai szolgáltatások – kivéve szálláshely - kialakítása, fejlesztése a natúrparkokban, a termék-utak mentén: A szolgáltatói tevékenységek kialakítása és fejlesztése érdekében:
a) meglévő ingatlanon kisléptékű infrastuktúra fejlesztés - kerítés, megújuló energiahasznosító rendszerek, biztonságtechnikai fejlesztések, parkoló kialakítása
b) új épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai,
c) eszközök beszerzése támogatható.
2.) Közösségi célú szállások, táboroztatásra alkalmas ingatlanok és már működő
falusi szálláshelyek fejlesztése: A szálláshely fejlesztése érdekében:
a) meglévő ingatlanon kisléptékű infrastuktúra fejlesztés,
b) épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai,
c) eszközök beszerzése támogatható.

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy a

SEGÉLYHÍVÁS
– MENTŐK, RENDŐRSÉG,
KATASZTRÓFAVÉDELEM -

2018. január 1-jétől
egyetlen számon
érhető el!
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• Helyi termelők, kézművesek, mikrovállalkozások támogatása,
„VÉRCSE” helyi termékek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
Támogatható tevékenységek:

Színezd ki!

Hirdessen
!
a Hírmondóban
2013. január 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal:
Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal:
Br. 3050 Ft
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.

Gyereksarok

1.) Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakítása és fejlesztése: Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakítása és fejlesztése érdekében
új épület építése, meglévő épület, épületrész felújítási, bővítési munkálatai, eszközök beszerzése támogatható.
2.) Természetközeli, kisüzemi, közösségi háztáji gazdálkodás kialakítása, valamint
minta-és közösségi kertek létesítése: Helyi mezőgazdasági termelés támogatása
a természet-közeli, kisüzemi, közösségi háztáji gazdálkodás kialakítása, együttműködéseken alapuló kertek létesítése, valamint az ezekhez kapcsolódó kisléptékű
feldolgozás, piacra vitel érdekében meglévő épület, épületrész felújítása, bővítése,
zöldséges kertek kialakítása, ültetvénytelepítés, állattartás infrastruktúrájának kialakítása, eszközök, gépek beszerzése
Mindkét felhívásban 5 000 000 Ft a maximum támogatás összege.
A felhívások és mellékletei az alábbi linken keresztül érhetők el:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

A pályázatok benyújtására 2018. 01. 02-tól lesz lehetőség.
Kérdéseikkel forduljanak a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetéhez
a 34/656-652-es telefonszámon.
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Laminált parketta
AKCIÓ!
10 mm-es, fózolt (Kaindl márkájú)
LAMINÁLT PARKETTA

25%
Igazgatási szünet

a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Polgármesteri Hivatalban

2017. december 27-28-29-én
– igazgatási szünet elrendelése miatt –

az ügyfélfogadás szünetel,
a Hivatal ZÁRVA tart.
Fenti időszak alatt kizárólag haláleset
anyakönyvezése miatt az alábbi
telefonszámon
biztosítunk ügyeletet:

06-30-585-9056
Kérem szíves megértésüket!
dr. Lázár Gabriella jegyző

Smaragd Fiókgyógyszertár
decemberi nyitva tartása:
Cím: 2837 Vértesszőlős Ady E. U. 2/A.
Telefon: 06-34/579-032
2017. december 25. zárva
2017. december 26. zárva
2017. december 27. 8.00-16.00
2017. december 28. 8.00-16.00
2017. december 29. 8.00-16.00
2018. január 1. zárva
Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-16.00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások és
fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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kedvezménnyel!

TATABÁNYA, CBA SZTRÁDA Bevásárlóközpont melletti üzletsoron
Tel./fax: 06 34 337 394 • Mobil: 06 20 414 7172

Frissen, helyszínen vágott
KARÁCSONYFA újra Vértesszőlősön.
Luc , douglasz és ezüstfenyő maximum 2 méteres magasságig.
Vödrös karácsonyfa kivételére fagymentes időben lesz lehetőség
(Nordmann jegenye , engelmani luc és szerbluc is)

Vásár 2017. december 16. és 17.
(szombat és vasárnap) 09-15 óra közt.
Megközelíthető gyalogosan
és kocsival a múzeumtól, ki lesz táblázva.
Érdeklődni: Jenei József 06 20 988 6650
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Vadlúdlesen a tatai Öreg-tónál
Már tavaly is nagy érdeklődés övezte, idén még
többen jöttek el, nagy
örömünkre természetjáró
szakosztályunk novemberi túrájára. Idén is Tatára a
Tófarokba vezetett túránk,
ahol a vadludak esti szállását, esti behúzását mentünk el megnézni.
Találkozási-kiindulási helyünk a kerékpáros pihenő takaros, nádfedeles pihenőpadjainál volt, ahol alig fértünk el. Még jó,
hogy pont most mások nem használták pihenésre, nézelődésre... Ragyogó, teljesen
szélmentes időben, a lemenő nap utolsó
sugarait megcsodálva indultunk útnak.
Berci kutya vígan szaladgált körülöttünk,
előttünk, épp hol volt kedve. Kezdetben a
kerékpáros úton haladtunk, igyekeztünk
kisebb csoportokban gyalogolni, hogy a
kerékpárosokat ne akadályozzuk. Az Általéri-ülepítő tó mellet elhaladva, már az úton
előkerültek a zseblámpák, fejlámpák. Igaz
egy óra alatt odaértünk a tó körüli gyalogés kerékpárút kereszteződéséhez, ahol az
Által-érrel találkozik, de gyorsan ránk sötétedett.
Sajnos most nem láttunk a leeresztett tavon a közelünkben se kisebb se nagyobb
vadlúd csapatot, a hangjuk azért elárulta,
hogy már ott vannak, és a tavon fogják tölteni az éjszakát. Legutolsó információnk
szerint már több mint 28 ezer lúd éjszakai
szállása a tómeder vízfelülete. A néhol ragyogó csillagos égbolt ellenére sem láttunk
komolyabb létszámú behúzást a várakozásunk alatt. Már ott eldöntöttük, hogy jövőre
korábban indulunk, és több időt töltünk el
várakozással, hátha nagyobb szerencsével
járunk, és több tóra érkező vadlibát látunk.
A háttérben a kivilágított Tatai Vár, és
körben a tó körül a kisebb- nagyobb kivilágított épületek meseszép hátteret adtak.
Visszafelé tovább fokozódott hangulatunk.
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BAKANCS-túra

http://www.vadludsokadalom.hu/index.php?p=kuldetes

Gyertek velünk túrázni!

Túra címe: SÁRKÁNY TISZTÁS

A tempós gyaloglás ellenére is éreztük,
hogy az idő lehülőben van, ezért a még
nyitva lévő halsütőben megálltunk egy
finom forralt borra. A kerékpár úton hazafelé, már elég volt 1-1 lámpa, a kisebb
csoportokra szakadozott csapatnak, mert
bár „beborult”, de a kerékpárutat már jobban ismertük, és a nagy sötétség ellenére
tudtuk az utat. Még ebben a késő esti időben is találkoztunk egy-egy kerékpárossal
az úton. Hazafelé szinte „repültünk” (nem
úgy, mint a vadlibák :o) ), mert a tervezett 8
óra helyett majd fél órával korábban a kiindulási állomáson, a kerékpáros pihenőnél
találtuk magunkat. A jó társaságban kellemesen telt az idő.
Következő túránk decemberben a Sárkány sziklához vezet, ahol az év zárásaként az utolsó túránkon – fenn a sziklán,
a kilátónál – egy kisebb eszem-iszommal
szeretnénk búcsúztatni ezt az évet. Ezért
mindenki gondoljon rá, készüljön, hogy a
közös kis tábortüzünknél megsüthesse az
otthonról hozott ennivalóját, csemegéjét. A
kirándulásra eljövőknek az „Erdei Mikulás”
apró ajándékkal kedveskedik.
December 9-én szombaton, 9 órakor indulunk a Tájház elől. Aki kedvet kapott a
kirándulásra, a ludakat, lilikeket megnézni,
az látogasson ki Tatára a tópartra, mert még
egy ideig itt tartózkodnak, mielőtt továbbállnak. Érdekességként az idei évben webkamerával is nyomon követhetőek az Öreg-tó
vadlibái. http://www.vadludsokadalom.hu/
Bogár István

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást
kedvelő érdeklődőt természetjáró szakosztályunk évzáró,
decemberi túrájára!

Indulás: 2017. december 9. szombat,
09,00h
Találkozó: Tájház előtt
Útvonal: Majális- Ló pagony-Sárkány tisztás – Mikulás
ajándékok, sütögetés: Sütésre alkalmas étkeket is érdemes
hozni (szalonna, kolbász, kukorica, alma, stb.
Túra táv: kb. 8 km
Időtartam: kb. ~3 óra
Túra nehézségi foka: könnyű
A túra csak extrém időjárási körülmények esetén nem indul
Ha elmarad, akkor azt legkésőbb aznap reggel a Facebookon, a
Bakancslista - Természetjáró csoportban jelezzük, ami a következő linken
elérhető:
https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks
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